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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2010. szeptember 24-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Szandai József alpolgármester, 
- Demkó György, 
- Dienstmann Tamás, 
- Jávor Károly helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Csizek Róbert, Kosik Mihály, 
Pekár István helyi képviselők.  
  
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szandai József és Jávor Károly képviselőket 
kéri fel. 
 
N a p i r e n d  e l ő t t : 
Szandai József alpolgármester: Pekár István képviselő Nógrád megye 
díszpolgára címet nyerte el  a héten. Gratulálunk. 
 
Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó 
szerint. 

 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak szerint: 

 
N a p i r e n d : 
             
1./ A 2010. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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2./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
         
3./Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2011 
évi fordulójához..  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 
4./ Beszámoló a testvértelepülési találkozó, a Palócok II. Nemzetközi 
Találkozója c. rendezvény pénzügyi lebonyolításáról. 
Előterjesztő:  Jusztin Józsefné polgármester 
 
5./ A 2006 2010. közötti önkormányzati ciklus értékelése. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
6./Beszámoló a Körjegyzőség hivatali tevékenységéről. 
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
 
7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin Józsefné polgármester 
 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ A 2010. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása.. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2010. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

 
a Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.21) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
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Herencsény Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - 
figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek 
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat - a 2./2010. (II.21.) számú 
2010. évi költségvetéséről alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési 
rendelet - az alábbiak szerint módosítja. 
 
 
1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét   113 757 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét 99 377 ezer forintban,  
c) forráshiánya 14 380 ezer forintban állapítja meg.” 

 
2. §. A költségvetési rendelet 6. §. (1) bekezdésének helyébe a következő 
bekezdés lép: 
 " Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a 
képviselő-testület a következők szerint határozza meg: 
                       Megnevezése:                                                  e Ft. 
- működési kiadások előirányzata összesen:  101 989        
         Ebből: 
- személyi jellegű juttatások:          29 059 
- munkaadókat terhelő járulékok:           9 795 
- dologi jellegű kiadások:                   10 269                              
- speciális célú támogatások:               27 830               
- ellátottak pénzbeli juttatásai                                 22 036     
        - tartalék              3 000 
 
3. §. A költségvetési rendelet 2,3 számú mellékletét e rendelet 1. számú 
melléklete módosítja. 

 
4. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
    Jusztin  Józsefné sk.                                                 Fazekas János sk. 
     polgármester                                                               körjegyző 
 

 
 

2./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. 
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Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 

 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatokat hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2010. (IX.24.)önkormányzati  

határozata 
 

  
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször 
módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az 
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 
2/2010. (II.21.)Kt.r.számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési előirányzatainak 
első féléves alakulása 

 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

adatok e Ft-ban 
 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2010.első félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadások főösszege 113 420 113 757 46 674 41,03 
Bevételek főösszege 99 048 99 377 38 545 38,78 
Forráshiány 14 372 14 380 8 129 56,53 

 
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei: 

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a féléves teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását 

a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai: 

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a féléves teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását 

a 2-4/1. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. első féléves teljesítését a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
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Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2010. első 
féléves 

teljesítés 

Teljesítés 
alakulása% 

Összesen: 101 652 101 989 45 456 44,57 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások (02/49) 29 051 29 59 7 859 27,04 

- munkaadókat terhelő járulékok (02/56) 9 793 9 795 2 005 20,47 
- dologi jellegű kiadások (03/70) 10 269 10 269 5 983 58,26 

 
A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásainak teljesítését és a 
teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 4/1. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2010. első féléves teljesítését és a 
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2010. első 
féléves 

teljesítés 

Teljesítés 
alakulása% 

Összesen: 11 768  11 768 1 283 10,90 
Ebből: 
- felújítások (05/6) 8 678 8 678   
- beruházások (05/33)     
-egyébfel.célúkiad. tám. (03/65,04/88,05/35,06/68 3 090 3 090 1 283 41,52 

 
 
7. Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés 
alakulását feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként 
 
8. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását 
feladatonként a 2-3. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
 
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 
 
9. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Tartalék 3 000 3 000 
- általános tartalék   
- céltartalék 3 000 3 000 

 
10. Az önkormányzat a forráshiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2010.első féléves telj. 
Forráshiány 14 372 14 380 8 129 

 
A képviselőtestület elrendeli: 
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- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, 
gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan 
megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről (különös tekintettel az adóbevételekre). 
 
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál 
kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. 

 
 

Határidő: azonnal és folyamatos 2010. XII. 31-ig. 
 
Felelős:  Jusztin Józsefné polgármester  

 
 

3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2011. 
évi fordulójához.  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 65/2010. (IX.24.)önkormányzati határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 
 
F e l k é r i   a  polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 
4./ Beszámoló a testvértelepülési találkozó, a Palócok II. Nemzetközi 
Találkozója c. rendezvény pénzügyi lebonyolításáról . 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester           
            
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly képviselő: Köszönetet kell mondanunk a polgármester 
asszonynak a rendezvény színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért. 
Jusztin Józsefné polgármester: Dabas szeretne kapcsolatot felvenni a 
településsel. 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 66/2010. (IX.24.)önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
Testvértelepülési Találkozó, A Palócok II. Nemzetközi 
Találkozója c. rendezvény pénzügyi lebonyolításáról szóló 
beszámolót melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 

 
 
5./ A 2006 – 2010 közötti önkormányzati ciklus értékelése. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 67/2010. (IX.24.)önkormányzati határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a  
2006 – 2010 közötti önkormányzati ciklus értékeléséről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

 
 

6./ Beszámoló a Körjegyzőség hivatali tevékenységéről. 
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly képviselő: Más véleményen vagyok a végső konzekvenciát 
érintően, elfogadásában tartózkodom. 
Szandai József alpolgármester: A körjegyző úr úgy értette, hogy csak új 
feladatnövekedés esetére vár létszámbővítést, így még elfogadható. 
Reméljük, hogy az új kormány javít a helyzeten.  
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület – négy igen szavazattal, egy 
tartózkodással -  az alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 68/2010. (IX.24.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
Körjegyzőség hivatali tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
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7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 7.sz.mell.) 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – négy igen szavazattal, egy 
tartózkodással -  az alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 69/2010. (IX.24.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
                        
8/1. Palóc Út Egyesület közgyűlésre vonatkozó határozatának elfogadása. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/1.sz. melléklet.) 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 70/2010. (IX.24.)önkormányzati határozata 

 
1. Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a 2005. március 11.-én létrehozott Palóc Út 
Egyesület az előtte álló, hagyományőrzéssel és turisztikai 
termékfejlesztéssel összefüggő feladatok eredményes ellátása 
érdekében klaszterré alakuljon át. A Képviselő-testület A Palóc 
Út Egyesület Alapszabálya ennek megfelelő módosítását az 
előterjesztésben foglaltak figyelembevételével támogatja. 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Palóc Út 
Egyesület kérelemmel forduljon a Nógrád Megyei Bírósághoz 
az Alapszabály módosításának bírósági nyilvántartásba vétele 
céljából. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a bírósági nyilvántartásba vétellel illetve annak 
módosításával kapcsolatos eljárásban közreműködjön, az 
Önkormányzat, mint a Palóc Út Egyesület jogi személyiséggel 
rendelkező tagja részéről és képviseletében a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye. 
3. A Képviselő-testület kiemelten támogatja az egyesületi 
Alapszabály módosításával létrejövő Palóc Út Kulturális 
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Turisztikai Klaszter Egyesület azon pályázatát, a támogatási 
szerződés megkötését, mely a tematikus út hosszú távú 
fejlesztését célozza, európai uniós források felhasználásával.    
  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester   

 
8/2. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Reg.Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önk.Társulás tájékoztatója. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/2.sz. melléklet.) 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
8/3. Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás tevékenységének 
bővülése gyógytestnevelési feladatokkal, logopédiai ellátással kapcsolatos 
tájékoztatója. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/3.sz. melléklet.) 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
8/4. Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat 
módosításának és Házirendjének  elfogadása. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/4.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 71/2010. (IX.24.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008.évi CV. Törvény végrehajtása érdekében az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. - a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda 

alapító okiratának módosítását – a határozat 1. számú  
mellékletét képező tartalommal – egységes szerkezetű 
alapító okiratát – a határozat 2. számú mellékletét képező 
tartalommal  
- a Cserhátsurány-Herencsény Községek 
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását – a 
határozat 3. számú mellékletét képező tartalommal – 
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egységes szerkezetű alapító okiratát – a határozat 4. 
számú mellékletét képező tartalommal  

     j ó v á h a g y j a .   
 
2. A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

módosításról az intézmény vezetőjét tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges 
dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő 
megküldéséről.  

 
Határidő: 2010. október 10. 
Felelős: Fazekas János körjegyző 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 72/2010. (IX.24.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
házirendjét. 

 
 

8/5. Jávor Károly képviselő IB.tag tájékoztatója a két önkormányzat 
közötti egyeztetésről. 
Előterjesztő: Jávor Károly képviselő 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Jávor Károly képviselő: Az egyeztetések megtörténtek, készítünk 
összefoglalót a további tárgyalásokról.  
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 73/2010. (IX.24.) önkormányzati határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
intéző bizottság tevékenységéről szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
N a p i r e n d u t á n: 
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Dienstmann Tamás képviselő: A külterületi utak védelme érdekében lehet 
jogilag valamit tenni? 
Fazekas János körjegyző: A külterületi utaknak az önkormányzat a 
tulajdonosa. 
Jávor Károly képviselő: Az ár –és belvíz védekezésen belül meg kell 
választani a növényi kultúrát. Volt egy út vissza kell állítani, másrészt egy 
övárkot kell készíteni. 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 74/2010. (IX.24.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elrendeli, hogy a Béke út menti területek vízelvezetési 
problémáinak megoldása érdekében az érdekeltekkel 
(Cserhát-Szolg. KFT., Szandai János vállalkozó, az érintett 
lakók stb.) egyeztető tárgyalást kell összehívni a helyszínre. 
 
Határidő: 2010.X.30. 
Felelősök: Jusztin Józsefné polgármester 
                  Fazekas János körjegyző  
 

 
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést és az 
ülést bezárták.    
 
 

Kmf. 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 
 

Szandai József    Jávor Károly   
              hitelesítők 


